
Adatvédelmi tájékoztató 

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: „Hivatal”) 2018. évben „a 

Szépkorúak karácsonyi ajándékozása” elnevezésű program keretén belül meg kívánja ajándékozni azon 

62. életévüket betöltött szekszárdi lakóhellyel rendelkező polgárait (a továbbiakban: 

„Megajándékozottak”), akik 2018. november 26. napja és 2018. december 5. napja között 

jelentkeznek (regisztrálnak) a karácsonyi ajándékcsomag átvételére. 

Jelen adatkezelési tájékoztató a „Szépkorúak karácsonyi ajándékozása” elnevezésű program keretében 

megvalósuló adatkezelésre vonatkozó jellemzőket, így különösen az adatok gyűjtésének és 

felhasználásának jellemzőit mutatja be. 

 

1. Adatkezelő adatai 

 

Neve:   Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatala 

Címe:      7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 

Telefonszáma:     +36-74/504-100 

Fax száma:     +36-74/412-719; +36-74/510-251 

E-mail címe:     postmaster@szekszard.hu 

Képviselője:     dr. Molnár Kata jegyző 

Adatvédelmi tisztviselőjének neve:  dr. Nagy Dóra Adriána 

Adatvédelmi tisztviselő telefonszáma:  +36 20 5917 949 

Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe:   adatvedelem@szekszard.hu 

 

2. Az adatkezelés célja, jogalapja: 

 

A Hivatal által nyújtott karácsonyi ajándékcsomag átvételére történő jelentkezés, melyet követően 

a Megajándékozottak 2018. december 6-14. napja között jogosultak – a lakcímkártyájuk 

bemutatását követően – személyesen, illetve meghatalmazottjaik útján átvenni az ajándékcsomagot 

a Polgármesteri Hivatalban.  

 

A Megajándékozottaknak 2018. november 26. és 2018. december 5. napja között 

- www.szekszard.hu internetes oldalon keresztül az erre biztosított felületen keresztül; 

- a szepkor@szekszard.hu e-mail címre küldött levéllel; 

- telefonon a +36 74/504-172 számon keresztül, illetve  

- személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán van lehetőségük jelentkezni a 

karácsonyi csomag igénylésére.  

 

A jelentkezés, illetve az ezzel kapcsolatos adatok szolgáltatásának jogalapja a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 

17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: „GDPR”) 6. cikk (1) 

bekezdés a) pontja szerint érintetti hozzájárulás. Az érintett az adatkezeléshez történő 

hozzájárulását a jelentkezés leadásával, ráutaló magatartással adja meg a Hivatal számára.  
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Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása 

nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás 

visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak megadását. 

 

3. A kezelt adatok köre 

 

A Megajándékozott családi neve, utóneve, e-mail címe, telefonszáma, születési helye, ideje, lakcíme, 

meghatalmazott esetén a meghatalmazott meghatalmazásán szerepelő személyazonosító adatai, így 

különösen neve, lakcíme, születési helye, ideje. Az adatszolgáltatás a jelentkezéshez, illetve az 

ajándék igényléséhez kötelező, amennyiben az érintett (Megajándékozott, vagy meghatalmazottja) 

az adatokat nem bocsátja a Hivatal rendelkezésére, úgy nem tudja igényelni a karácsonyi 

ajándékcsomagot.   

4. Az adatkezelés időtartama 

Az ajándék átvételéig, illetve a Megajándékozott (meghatalmazottja) hozzájárulásának 

visszavonásáig.  

 

5. Érintettet megillető jogok 

 

A Megajándékozott, illetve meghatalmazottja – a Hivatal jelen adatvédelmi tájékoztató 1. pontjában 

meghatározott elérhetőségein keresztül – kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való 

hozzáférést (az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás nyújtását), a Hivatal által kezelt adatok 

helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatainak kezelése 

ellen, valamint kérheti adatainak továbbítását (hordozását). 

 

A Megajándékozott, valamint meghatalmazottja panasza esetén Magyarország területén a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c), 

vagy – választása szerint – bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásban a törvényszék rendelkezik 

hatáskörrel. 

 

Részletes tájékoztatásért, kérjük, forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz, dr. Nagy Dóra 

Adriánához (adatvedelem@szekszard.hu). 

 

 


